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  ٢٠٠٨ يناير/كانون الثاني ٢٣، األربعاء

  

  ٢٠٠٨ الستخداماالتجاهات العالمية ل

 في العالم بزيادة العاطلين عن العمل االقتصاديةمنظمة العمل الدولية تتوقع أن تتسبب اإلضطرابات 
  ٢٠٠٨خمسة ماليين شخص في العام عدل بم

االتجاهات "ة العمل الدولية حول الصادر عن منظم يشير التقرير السنوي –) أخبار م ع د(جنيف 
الناتجة بشكل كبير من  االقتصادية المتوقع أن تسهم اإلضطرابات  إلى انه من"٢٠٠٨العالمية لالستخدام 

 ماليين ٥بنحو  النفط في زيادة عدد العاطلين عن العمل أسعار وارتفاع االئتمانية األسواق استقرار عدم
  .٢٠٠٨شخص في العام 

ل ، وهو بمثابة عام مفصلي سج٢٠٠٧ مع توقعات العام ٢٠٠٨ت الجديدة للعام وتتناقض التوقعا
أسواق " استقرار" إلى دى، مما أ%٥ من أكثر إلىوصلت فيه نمو إجمالي الناتج المحلي في العالم زيادة 

 مليون وظيفة جديدة وزيادة طفيفة في ٤٥ استحداثو، ني العاملاألشخاصفي عدد العمل العالمية وزيادة 
  .  مليون شخص١٨٩,٩عدد العاطلين عن العمل وبلوغ  إجمالي عدد العاملين في العالم 

تتسم صورة العمل العالمية  أن" إلىن سومافيا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية ا السيد خووأشار
الوظائف  ماليين استحداثففي الوقت الذي يسهم فيه النمو العالمي في . هذه السنة بالتناقضات والغموض

واألهم من  . بشكل غير مقبول وقد تبلغ مستويات غير مسبوقةارتفاعهاالجديدة سنوياً، تحافظ البطالة على 
هذا ال يعني أن وأكثر من أي وقت مضى،  العاملين األشخاص عدد ازديادالرغم من على ذلك كله، و

كونوا عاطلين عن العمل، ال ، وإن لم يفالكثير من األشخاص .شغلها هي وظائف الئقةتالوظائف التي 
  ". الفقراء الكادحين، والمستضعفين أو اليائسين العماليزالون من

 المتطورة جراء اإلضطرابات في االقتصادياتأن تراجع معدالت النمو في  إلى التقرير وأضاف
 بقي يا، حيث في آسوخاصة ، "التعويض عنه في باقي العالمقد تم " أسعار النفط وارتفاع االئتمانيةاألسواق 

 ٢٠٠٨ر التقرير من مغبة تباطؤ النمو خالل العام ذ، حوفي المقابل. الوظيفي قوياًو ياالقتصاد  النمولمعد
معدالت البطالة بما ال يقل ، أي زيادة %٦,١إلى ليصل معدل البطالة العالمي في  ارتفاعينجم عنه من ما و

  . ماليين شخص في العالم٥عن 

  لتقرير لالرئيسية االستنتاجات 

 العام جديدة في مليون وظيفة ٤٥ما يقارب خلق في % ٥,٢ العالمي بنسبة االقتصادساهم نمو  •
% ٦١,٧ استخدامل بشكل عام، سج.  فشل في التأثير بشكل ملحوظ على نمو البطالةه، لكن٢٠٠٧

على  و.٢٠٠٧ في العام – مليارات نسمة ٣ ب أو ما يقدر –من إجمالي سكان العالم في سن العمل 
غير أن عدد العاطلين عن العمل في  ،%٦على نسبة  معدالت البطالة العالمية استقرارالرغم من 
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 مليون شخص في العام ١٨٧ مليون شخص في العالم، بالمقارنة مع ١٨٩,٩حوالي  بلغ ٢٠٠٧العام 
٢٠٠٦.١ 

 وبخاصة –الالئقة ، يعتبر العجز العالمي في الوظائف الوظائفو االقتصادالنمو في من رغم على ال •
خمسة أشخاص من أصل عشرة يعاني  وحسب منظمة العمل الدولية،". كبيراً "– للفقراءتلك المتاحة 

، األمر الذي يسهم في زيادة المخاطر بالنسبة إلى العاملين المساهمين االستخدامفي العالم هشاشة في 
في البلدان ومن المرجح،  . بالحمايةفي دخل األسرة أو العاملين لحسابهم الخاص نتيجة عدم تمتعهم

هم أعماالً ؤ هاتين الفئتين من العمال في القطاع غير المنظم وبالتالي أداانخراط النامية تحديداً،
وفي هذا  .وتدني الدخل، وغياب التأمين الصحي وهشاشة ظروف العملتعرضهم لخطر الفقر 

من إجمالي اليد % ١٦,٤ أو – عامل  مليون٤٨٧السياق، تشير منظمة العمل الدولية إلى وجود 
 بأنفسهم وبعائالتهم إلى ما فوق االرتقاءاألجور وبالتالي يعجزون عن في تدني من  يعانون –العاملة 

 %٤٣,٥ أي – مليار عامل ١,٣ بدوالر واحد يومياً للشخص الواحد، فيما ال يزال الفقر المتمثلةخط 
 .تبة الدوالرين لليوم الواحدتحت ع يعيشون -

بذلك النمو ، متجاوزاً ٢٠٠٧ النمو في قطاع الخدمات خالل العام استمراريشير التقرير أيضاً إلى  •
ئف في من الوظا% ٤٢,٧قطاع الخدمات اليوم يوفر و .لالستخدامالقطاع الزراعي كأهم مصدر في 

د أما القطاع الصناعي، الذي شه .من الوظائف في القطاع الزراعي% ٣٤,٩العالم، مقارنة مع 
 بطيئاً خالل ارتفاعافقد سجل  ،٢٠٠٣ و١٩٩٧ما بين العامين  االستخدامهبوطاً في معدالت 

 . في العالممن الوظائف% ٢٢,٤ نسبةالسنوات األخيرة، ب

   اإلقليميةاالتجاهات

 سجلت أعلى مستويات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياالحظت منظمة العمل الدولية أن 
 الوسطى أوروباو، أميركا الالتينية والكاريبيتلتها  تباعاً،% ١٠,٩ و١١,٨ وهي ٢٠٠٧  في العام البطالة

ما أ%. ٨,٥بة س بنوكومنولث الدول المستقلة) الدول خارج اإلتحاد األوروبي( أوروبا وجنوب شرق
في سوق العمل ، مع بلوغ النمو  فقد حافظ على ثباته المتطورة واإلتحاد األوروبياالقتصادياتالوضع في 

  .٢٠٠٦ شخص في العام ٦٠٠,٠٠٠ معدل البطالة بوارتفاعدنى مستوياته خالل السنوات الخمس األخيرة أ

 المتطورة االقتصادياتنمو  على االئتمانيةزمة أل األثر األولي لأنكما أفادت منظمة العمل الدولية 
لكن أشار و.  وظيفة٢٤٠,٠٠٠ ة بالمقدر الوظائف الجديدة دني عددقد يسهم في تواإلتحاد األوروبي 

 المتطورة االقتصادياتإلى أن المنحى الهابط في  عالمي،المنظور ال من ،منظمة العمل الدوليةتحليل 
  .آسيا والنمو في سوق العمل في االقتصاد، نتيجة قوة "يعوضه باقي العالم"

  من في الصدارةحلتجنوب آسيا   منطقةفضالً عن ذلك، كشف تقرير منظمة العمل الدولية أن
 مليون وظيفة مستحدثة خالل ٤٥في ال % ٢٨وساهمت بنسبة  ،٢٠٠٧لعام الوظائف في اجهة النمو في 

أعلى نسبة من الوظائف وفي الوقت نفسه، سجلت المنطقة المذكورة .  في مختلف أنحاء العالم٢٠٠٧العام 
                                                           

1
تعزى الفوارق في التقديرات السابقة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي لتقديراته لمعدالت نمو إجمالي الناتج المحلي المستخدمة في  

  . شأن سوق العملالنموذج وللمعلومات المستخدمة ب
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أكثر من سبعة أشخاص من أصل تبر  فيع.الهشة، األمر الذي عكس رداءة النوعية في الوظائف المستحدثة
العاملين لحسابهم الخاص أو من العاملين المساهمين في دخل األسرة، وبالتالي هم معرضون فئة عشرة من 

  . وحرية التعبير في مكان العملاالجتماعيالضمان و للمخاطر نتيجة غياب الحماية،

% ٧٢,٩، وجنوب آسيافي % ٧٧,٢،  المتاحةحصة الوظائف الهشة من إجمالي الوظائففبلغت 
شرق آسيا، في % ٥٥,٧و جنوب شرق آسيا والباسيفيك،في % ٥٩,٤و إفريقيا جنوب الصحراء،في 

  .فريقياإشمال في % ٣٠,٧والشرق األوسط في % ٣٢,٢و أميركا الالتينية والكاريبي،في % ٣٣,٢و

 بفضل هي على وشك التحول إلى منطقة متوسطة الدخل،شرق آسيا  أن وكشف التقرير عن
.  نمو اإلنتاجية وما صاحبها من زيادة في المداخيل وخروج ماليين األشخاص من دوامة الفقراستدامة

خط الفقر تحت  الذين يعيشون مع أسرهم العاملين في شرق آسياوأفادت منظمة العمل الدولية أن نسبة 
 منذ عشر سنوات، فيما %٥٩,١اليوم مقارنة ب % ٣٥,٦لى إوهو دوالران في اليوم الواحد قد تراجعت 

% ١٨,٨بعد أن كانت % ٨,٧تراجعت نسبة األشخاص الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد في اليوم إلى 
  .خالل الفترة نفسها

 العاملين العاجزين عن - فقد سجلت أعلى نسبة من الفقراء الكادحينإفريقيا جنوب الصحراء أما 
ما يزيد عن فال يجني  .لتفاوت بينها وبين المناطق األخرى وزادت من ا-  أنفسهم من دوامة الفقرانتشال

  بأنفسهم وبأسرهم إلى ما فوق عتبة الفقر المتمثلة بدوالر واحد يومياً،لالرتقاءنصف العاملين ما يكفيهم 
  . بدوالرين يومياًلالفقر المتمثتحت خط صل عشرة يعيشون أوما يزيد عن ثمانية عاملين من 

 إلى السكان بعد أن زادت نسبة االستخدامزيادة ملحوظة في نسبة وسط الشرق األمنطقة وشهدت 
لكن في الوقت نفسه،كانت  .٢٠٠٧في العام % ٥٠,١إلى  ١٩٩٧في العام % ٤٦السكان العاملين من 

  .منطقة الشرق األوسط المنطقة الوحيدة التي تدنت فيها إنتاجية العمل خالل الفترة نفسها

خالل السنوات % ١٦ بأكثر من  في مستويات اإلنتاجيةازدياداًفقد شهدت  ،شمال إفريقيا  منطقةأما
  %.١,٦العشر األخيرة، بعد أن تم إجتثاث الفقر المدقع في صفوف العاملين الذي بات يقارب اليوم 

أوروبا الوسطى إلى هذا، تضمن التقرير التطورات اإليجابية في معظم مؤشرات سوق العمل في 
حيث تراجعت الوظائف الهشة خالل السنوات األخيرة،  نولث الدول المستقلة،وجنوب شرق آسيا وكوم

  أفضل للطاقات اإلنتاجيةاستخدام إلى السكان تحسناً طفيفاً، األمر الذي يؤشر إلى االستخداموتحسنت نسبة 
  .للسكان في سن العمل

 التي شهدت زيادة في  هي المنطقة الوحيدةأميركا الالتينية والكاريبيمنطقة وحسب التقرير، فان 
من إجمالي الوظائف خالل السنوات العشر األخيرة، مع % ٣٣,٢إلى % ٣١,٤ من - الوظائف الهشة

وتأتي هذه النتيجة لتعكس الزيادة في حجم القطاع غير  . الوظائف في قطاع الخدماتاستحداثزيادة في 
  .المنظم في المنطقة المذكورة
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 .وظائف جديدة والئقةيعني  ال االقتصاديجلي هو أن التقدم ما هو  "،سومافياخوان رح السيد وص
 الكلية االقتصاديةيجب أن تكون في قلب السياسات أن سياسات سوق العمل وهذا يشير مرة أخرى إلى 

وبالتالي، تدعو الظروف  . العمل الالئق والجيد علىالتنميةقوم  تضمينياً وتاالقتصاديبحيث يكون النمو 
لى رصد التطورات عن كثب إتبادر منظمة العمل الدولية س عليهية إلى القلق الشديد، و الحالاالقتصادية

      ". خالل السنة المقبلة


